
Představení portálu
Váš vzdělaný, podnikavý a dobře 
vydělávající zákazník? Je zrovna u nás.  
Čte si tam něco o divadle.

, podnikavý a dobře 
zákazník? Je zrovna u nás.  
co o divadle.



A kdo stál u zrodu projektu, 
o němž se už teď dá říci, že se 

stane nejnavštěvovanějším 
místem internetu pro milovníky 

divadla, kteří si každý rok 
koupí 6 milionů vstupenek na 
některé z 27 tisíc divadelních 

představení?

MARTA BYSTROVOVÁ 
zkušená  česká  novinářka v oblas   kultury, která 
pracovala jako redaktorka, vedoucí kulturních 
rubrik i zástupce šéfredaktora ve Svobodném 
Slově, Týdnu a Lidových novinách. V těch působí 
dodnes, k tomu ještě vede seminář žurnalis  cké 
tvorby na Fakultě sociálních věd Univerzity 
Karlovy. Píše pod jménem Marta Švagrová.

KRISTÝNA ČEPKOVÁ 
absolventka dramaturgie na DAMU (absolvovala 
úžasným Peer Gyntem), dnes dramaturgyně 
Jihočeského divadla v Českých Budějovicích. 
Dcera Petra Čepka… (víc se dodávat nemusí).

JANA SMETÁNKOVÁ 
autorka myšlenky O divadle, tedy portálu 
o divadle, majitelka vydavatelství Thespis, které 
vydalo – s výjimkou Cimrmanů – prak  cky 
všechna DVD s divadlem, která se kdy na českém 
trhu objevila a je dokonce  m subjektem, který 
jako první přišel s myšlenkou prodeje záznamu 
divadelního představení.

první ucelený komunikační portál… o divadle 

přinášíme o divadle to podstatné – v redakční čás  , 
která je koncipována zčás   jako čtrnác  deník, zčás   
jako kon  nuální proud informací, najdete rozhovory, 
velká témata, která hýbou divadelním světem i kulturou, 
recenze – i takové, které se budou vracet k již hodnoceným 
představením, což je praxe, která u nás vzkvétala naposledy 
za první republiky, vzpomínky umělců na slavná divadelní 
představení i drobnější novinářské žánry; u všeho by šlo 
dodat, že to je… o divadle

unikátní možnost ke komunikaci a zpětné vazbě

výjimečný  m, že je založen na interakci divadelníků, 
diváků a divadelních recenzentů, kteří na něm budou mít 
rovnocennou příležitost k vyjádření názoru na divadlo

velký zájem se projevuje v komunikační čás   – kde lze 
jednoznačně říci, že podobný prostor ke komunikaci 
o divadle na českých webech nikde není (navíc kvalita 
tohoto prostoru, je dána strukturou této čás   portálu)



V podstatě se dá říci, že procento lidí dané věkové skupiny, 
kteří chodí do divadla, se pohybuje setrvale kolem 50%. 
Výjimkou jsou staří lidé, u nichž to patrně souvisí s neochotou 
či nemožnos   pohybovat se večer mimo domov. Zajímavých 
je 60% u dospívající mládeže, ale toto procento se nedá 
přeceňovat – při bližším pohledu se ukazuje, že je z velké čás   
tvořeno povinnými školními návštěvami divadel (mládež tedy 
do divadel chodí, ale už by ji to nemuselo přivádět na portál 
O divadle - my je však na náš portál přivedeme rubrikou 
“O čem to je?”, kde očekáváme značný zájem studentů 
základních a středních škol).
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S rostoucím vzděláním roste obliba divadla, z vysokoškolsky 
vzdělaných lidí chodí pravidelně do divadla 72% lidí.

C/ EKONOMICKÁ AKTIVITA
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Náchylnost studentů k divadlu je známá. Zajímavé je, 
že do divadla chodí výrazné – dokonce největší - procento 
podnikatelů. Procento divaček-žen na mateřské dovolené 
neznamená, že nebudou čtenářkami OD, spíše naopak – co 
jim nedovoluje péče o dě  , to se budou snažit načerpat 
tam. Rela  vně nízké procento seniorů-návštěvníků divadel 
koresponduje s procentem rozdělení divadelních diváků podle 
věku - starší lidé už večer neradi vycházejí z domova. Některým 
se nechce, jiní se bojí, mnozí nemohou ze zdravotních důvodů. 
Jejich zájem o divadlo však s věkem jistě neochabne - pokud ho 
měli rádi v produk  vním věku, budou si k němu ch  t najít cestu 
i teď. Když už ne přímým kontaktem, o to více prostřednictvím 
ryze divadelního portálu.

Tato procenta nepřekvapují – do divadel se chodí  m více, čím 
je město větší. Souvisí to s dostupnos   divadla a šíří nabídky. 
Kdyby tyto byly všude stejně, dalo by se očekávat, že procenta 
se nebudou lišit – na zájem o divadlo by velikost města neměla 
mít vliv. Proto se domníváme, že návštěvnost OD nebude 
ovlivněna velikos   místa, z něhož čtenář pochází.

1/ Kdo je typický divadelní divák - a tím i předpokládaný čtenář O divadle...

Mezi divadelními diváky mají 
mírnou převahu ženy, do divadla 

chodí pravidelně 50% lidí 
produktivního věku, převládají 
ti vzdělaní, podnikaví a dobře 

ekonomicky zajištění. 



Cena/týden
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36 000
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18 000
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Rozměr

1000x100

1000x100

480x300

480x300

400x60

400x60

300x300

300x300

250x60

250x60

dle domluvy

Homepage

LEADERBOARD 1/2, 2/2

LEADERBOARD EXCLUSIVE

RECTANGLE 1/2, 2/2

RECTANGLE EXCLUSIVE

BANNER I, ll, lll, lV 1/2, 2/2

BANNER I, ll, lll, lV EXCLUSIVE

SQUARE BANNER I, II 1/2, 2/2

SQUARE BANNER I, II EXCLUSIVE

MINIBANNER I 1/2, 2/2

MINIBANNER I EXCLUSIVE

BACKGROUND + LEADERBOARD EXCLUSIVE

Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

1000x100
SWF, GIF, JPG

max. 45 kB

400x60
SWF, GIF, JPG

max. 45 kB

480x300
SWF, GIF, JPG

max. 45 kB

300x300
SWF, GIF, JPG

max. 45 kB

250 x  60
SWF, GIF, JPG

max. 15 kB

dle domluvy
SWF, GIF, JPG

dle domluvy

možnost ozvučení reklamních formátů

možnost ozvučení reklamních formátů

možnost ozvučení reklamních formátů

možnost ozvučení reklamních formátů

možnost ozvučení reklamních formátů

možnost ozvučení reklamních formátů

Storno podmínky

Seznam bannerů a jejich specifi kace

Objednatel má právo objednávku reklamní kampaně stornovat. V případě, že je objednaná reklamní kampaň zrušena nejméně 5 pracovních dní před plánovaným zahájením 
kampaně, vyhrazuje si provozovatel právo účtovat stornovací poplatek ve výší 10% z celkové ceny kampaně. V případě, že je kampaň stornována nejméně 2 pracovní dny před 
plánovaným zahájením kampaně, činí stornovací poplatek 30% z celkové ceny kampaně. V případě stornování kampaně méně než 2 pracovní dny před plánovaným zahájením 
kampaně nebo v jejím průběhu činí stornovací poplatek 50% z ceny připadající na nerealizovanou část kampaně a objednateli bude nad rámec storno poplatku také účtována 
případná dosud proběhlá část reklamní kampaně.
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HOMEPAGE

2/ Ceník základních reklamních ploch

Ceník platí od 1. 2. 2015

1X  LEADERBOARD

1X  RECTANGLE

4X  BANNER

2X  SQUARE

1X  MINIBANNER

1X  BACKGROUND BANNER

ZA KAŽDÝ ZAPLACENÝ TÝDEN JEDEN 
TÝDEN NAVÍC ZDARMA NA STEJNÉ POZICI1+1

Doplňující informace (platné i pro ostaní sekce)

1/2, 2/2, exclusive:

Provize mediálních či reklamních agentur: 15 %
Ceny jsou uvedeny bez DPH

na jedné pozici se mohou střídat dva bannery, varianta exclusive 
zaručuje jedinečnost této pozice pro jednoho inzerenta

(K1) Koefi cient pro výpočet ceny v období 1.1. - 30.6.:   0,8 x základní cena 
(K2) Koefi cient pro výpočet ceny v období 1.7. - 31.8.:   0,7 x základní cena 
(K3) Koefi cient pro výpočet ceny v období 1.9. - 31.12.: 1,0 x základní cena

jejich specifi kace

AK
CE



Rozměr
Formát
Datová velikost

Rozměr
Formát
Datová velikost

300x600
SWF, GIF, JPG

max. 50 kB

300x300
SWF, GIF, JPG

max. 45 kB

možnost ozvučení reklamních formátů možnost ozvučení reklamních formátů

Doplňující informace

vydává Thespis s.r.o.
Hyacintová 3266 / 9, 106 00 Praha 10
IČO: 65 41 50 86, DIČ: CZ 65 41 50 86
tel.: 272 654 852

2/ Ceník základních reklamních ploch
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3/ Technické požadavky
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Délka animace nesmí přesáhnout 30 sekund.

Animace mohou využívat smyčku, po 30 sekundách se 
však musí zastavit.

Snímková frekvence animovaných reklam ve formátu 
GIF musí být maximálně 5 snímků za sekundu.

V mobilních reklamách nelze použít animované reklamy 
ve formátu GIF.

Délka animace nesmí přesáhnout 30 sekund.

Animace mohou využívat smyčku, po 30 sekundách se 
však musí zastavit.

Snímková frekvence reklam Flash musí být maximálně 
20 snímků za sekundu.

Reklamy Flash musí být publikovány pro přehrávač Flash 
Player verze 6 až 10.

.JPG

.GIF

.GIF .SWF (Flash)

Maximálně 45 kBMaximálně 45 kB

Typ souborů Typ souborů Typ souborů

Velikost souborůVelikost souborů

Velikost obrázků Velikost obrázků

Délka a rychlost animace Délka a rychlost animace

Verze programu Flash

Velikost souborů

Velikost obrázků

Animované grafi cké reklamyNeanimované grafi cké reklamy Reklamy Flash

Značky kliknutí

Portál nepovoluje reklamy Flash, které nepodporují 
proměnnou clickTAG. ClickTAG je měřicí kód přiřazený 
portálem OD jednotlivým reklamám. Díky tomuto kódu 
může portál zaznamenat, kde se reklama zobrazila a kdy 
na ni uživatel klikl. Inzerentům tento kód umožňuje zjis  t 
účinnost kampaně.

Po každém kliknu   by reklamy Flash měly 
přesměrovávat na adresu URL zadanou v parametru 
clickTAG. Mezi  m by nemělo proběhnout žádné jiné 
přesměrování.

Název proměnné musí být zapsán přesně takto: 

ClickTAG (TAG velkými písmeny, mezi výrazy click a TAG 
není mezera), nikoli click tag, Click Tag apod.

Ac  onScript 3

Nahraďte řetězec someBu  on_or_displayObject_to_
receive_mouseClick konkrétním názvem tlačítka, které 
zaznamená kliknu  .

V tomto kódu není nutné upřesňovat cílovou adresu 
URL reklamy, to je zajištěno prostřednictvím proměnné 
clickTAG. V závislos   na struktuře reklamy Flash bude 
možná nutné přidat před proměnnou clickTAG řetězec 
„_root.“ nebo „_level0.“, takže výsledkem bude řetězec 
_root.clickTAG nebo _level0.clickTAG. Doporučujeme 
nahrát reklamu do účtu a ověřit její správnou funkčnost 
před  m, než se začne zobrazovat. Budete tak mít čas na 
provedení potřebných změn.

   on (release) {
     if (clickTAG.substr(0,5) == “h  p:”) {
     getURL(clickTAG, “_blank”);
     }
   }

import fl ash.events.MouseEvent;
import fl ash.net.URLRequest;
// ......

someButton_or_displayObject_to_receive_
mouseClick.addEventListener(
   MouseEvent.CLICK,
   func  on(event: MouseEvent) : void {

     fl ash.net.navigateToURL(new URLRequest( root.
loaderInfo.parameters.clickTAG), “_blank”);
     }
   ); 

Kód parametru clickTAG pro jazyk Ac  onScript 3:Kód parametru clickTAG pro jazyk Ac  onScript 2:



Omezení kódovaných funkcí

Zvláštní volání: Kód reklamy nesmí odeslat na externí 
server žádost o další kód JavaScript nebo jinou funkci. 
Všechny funkce musí být umístěny v samotném kódu.

Obcházení sledování: Není dovoleno měnit chování 
reklamy s úmyslem obejít či vyloučit adresu URL pro 
přesměrování.

Změny cílových adres URL: Reklama by měla uživatele 
přivést na webovou stránku s příslušnou cílovou 
adresou URL. Neměla by cílovou adresu URL otevřít 
v samotném prvku iFrame reklamy.

Integrovaný zvuk: Reklamy mohou obsahovat pouze 
zvuk spouštěný uživatelem.

Chování kurzoru: Reklamy mohou v rámci svých 
parametrů ovlivňovat nebo měnit polohu kurzoru 
(šipky). Jestliže tato interakce není spuštěná 
uživatelem, měl by mít uživatel možnost ji zastavit 
nebo by se měla sama ukončit po 5 sekundách.

Náhodná čísla: Reklamy nesmí obsahovat kód 
generující či používající náhodná čísla.

Další rušivé chování: Reklamy nesmí být navrženy 
ani kódovány tak, aby obcházely základní obvyklé 
postupy. Ty mimo jiné zahrnují požadavky na běžné 
zobrazování reklamy uživatelům a kliknu  , které 
přesměruje uživatele na cílovou adresu URL uvedenou 
inzerentem.

Požadavky na obsah
Grafi cké rozložení 
Reklamy musí zabírat celou plochu zvolené velikos   
obrázku. Nesmí se zobrazovat šikmo nebo vzhůru 
nohama. Reklama nesmí být segmentována, 
obsahovat v dané reklamě více vlastních kopií ani 
působit jako více reklam. Portál rovněž nepovoluje 
reklamy, které zasahují mimo rámec nebo stránky 
jinak narušují.

Relevance a kvalita 
Grafi cké reklamy musí být relevantní ve vztahu 
k inzerovanému webu. Obrázky v reklamách musí být 
zřetelné a rozpoznatelné. Jejich text musí být čitelný. 
V reklamách nepovolujeme použití nezřetelných, 
rozmazaných nebo nerozpoznatelných obrázků.

Stroboskopické efekty a blikání 
Portál nepovoluje stroboskopické efekty, blikající 
pozadí nebo jinak rušivé reklamy.

Napodobování obsahu webů, zpravodajských 
článků či textů reklam 
Portál nepovoluje reklamy, které napodobují obsah 
majitelů stránek, zpravodajské články a funkce.

Klamné vybídnu   ke kliknu   
Portál nepovoluje chování reklam, které může 
uživatele klamně vybízet ke kliknu   na reklamu: 

 Reklama nesmí vypadat jako systémové nebo 
webové upozornění.

 Reklama nesmí napodobovat či připomínat 
dialogová okna, chybové zprávy a podobné 
prvky systémů Windows, Mac, Unix či Chrome 
OS.

 Reklamy musí být oddělené od obsahu stránky 
a musí být zřetelné, že se jedná o reklamy.

Pozadí reklamy musí jasně ukazovat, že 
se jedná o reklamu.
Reklama na produkt či nabídka musí být 
zřetelně určena či propagována ve spojení se 
značkou, logem nebo názvem.
Všechny reklamy ve formátu GIF a SWF 
s částečně černým nebo bílým pozadím musí 
obsahovat viditelné ohraničení, které barevně 
kontrastuje s většinou pozadí reklamy.

Porušení zásad byť jen jednou reklamou bude 
mít v nejlepším případě za následek zamítnu   
kampaně.

Klamné vybídnu   ke kliknu   (animované reklamy) 
Portál nepovoluje následující chování reklam, 
které může uživatele klamně vybízet ke kliknu   na 
reklamu:

Jediným účelem reklamy nesmí být hrát soutěž či 
hru nebo vyhrát ceny. 

Reklamy mohou v rámci svých parametrů 
simulovat akce myši či počítače, například 
napodobování pohybu kurzoru myši, pokud 
pohyb kurzoru po 5 sekundách ustane.
Reklamy smějí obsahovat falešné animované 
prvky nebo ikony, pokud jsou funkční a účel 
těchto prvků je dosažen na vstupní stránce.

Klamné vybídnu   ke kliknu   
Portál nepovoluje následující chování reklam, 
které může uživatele klamně vybízet ke kliknu   
na reklamu:

Reklamy smějí obsahovat falešné prvky nebo 
ikony, pokud jsou funkční a účel těchto prvků je 
dosažen na vstupní stránce.

Vhodnost reklamy pro dě   
Portál přiděluje všem reklamám stav vhodnos   pro 
dě  , který zajišťuje, že se reklamy zobrazí pouze 
vhodnému publiku. Grafi cké reklamy a obsah, na 
který odkazují, musí být vhodné pro dě  . Grafi cké 
reklamy a související webové stránky nesmějí 
uvádět obsah nevhodný pro dě   či obsah jen pro 
dospělé.


